
Requisição
Material de Consumo

Empresa: FUNDACAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ
Usuário: MARIA AURILENE DE ASSIS - Data: 28/04/2022 - Hora: 16:00

Protocolo: 29671803220001 RC/RS com CotaçãoNúmero da Requisição: WEB:00643/2022
Data Limite para Entrega:Data Limite para a Compra:03/02/2022Data da Requisição:

IFPB - QUALIFICA MAIS ENERGIF - C.C.: 14103 - Vigência: 21/12/2021 à 21/02/2023Projeto / C.C.:
Rubrica: 00.00.08 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA
O mesmo local para todos os itens? SIM

Av Piauí, 75, João Pessoa, Bairro dos Estados, PBLocal:
A mesma instituição, Unidade/Centro e Departamento para todos os itens? NÃO
Justificativa/Finalidade: Solicitação de material destinado a distribuição aos beneficiários da oferta dos cursos.

Grupo Material Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

148,800,48310,00UNIDADELAPIS PRETOEXPEDIENTE e ESCRITORIO [material]
Detalhe do Material: LÁPIS - cor: preto, material corpo: madeira, dureza carga: B, formato corpo: sextavado, características adicionais: sem borracha apagadora, material carga: grafite.
ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA

EXPEDIENTE e ESCRITORIO [material] BORRACHA UNIDADE 310,00 1,05 325,50
BORRACHA APAGADORA ESCRITA - material: borracha livre de PVC, comprimento: 42mm, largura: 21 mm, altura: 11 mm, cor: branca, características adicionais: capa plástica protetora, aplicação: para lápis.Detalhe do Material:

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
558,001,80310,00UNIDADECANETAEXPEDIENTE e ESCRITORIO [material]

Detalhe do Material: CANETA ESFEROGRÁFICA - Caneta plástica com click e ponteira em metal, corpo branco com aplicação da marca com logomarca em silk screen, cor 4 x 0, clip plástico e apoiador em borracha, ambos na cor e
layout a ser indicada pela instituição contratante.

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
BRINDES ESTOJO ESCOLAR UNIDADE 310,00 5,00 1.550,00

ESTOJO ESCOLAR - organizador de objetos como: canetas, lápis e borrachas; na cor verde, tonalidade escura; medidas aproximadas em mm: largura: 190 / altura: 60 / profundidade: 50; material: Nylon 600; com
fecho em zíper de correr médio; gravação em silk screen (3 cores). Aplicação da marca em alta qualidade, de acordo com o layout a ser fornecido pelo órgão contratante.

Detalhe do Material:

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
1.705,005,50310,00UNIDADESQUEEZEBRINDES

Detalhe do Material: GARRAFA DO TIPO SQUEEZE em polietileno com capacidade de 500 ml, tampa com rosca e válvula em pvc atóxico. Corpo na cor branca, tampa na cor verde, tonalidade escura, e válvula transparente. Impressão
personalizada, em toda área útil, conforme layout a ser encaminhado pelo órgão contratante.

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
MATERIAL DIDÁTICO CADERNO PERSONALIZADO UNIDADE 310,00 9,50 2.945,00

CADERNO UNIVERSITÁRIO - Em espiral, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado em argeado frente e verso com capa e contracapa dura personalizadas. Mínimo de 27 pautas
por página, com cabeçalho e rodapé. Linhas coincidentes em ambas as faces. Descrição detalhada: Dimensões mínimas: 200 mm de largura x 275 mm de altura. Miolo: papel offset, branco de 56g/m2. Capa e
contracapa duras: papelão 772 a 810g/m2 reves??do em papel couchê 120 a 130g/m2. Impressão da capa e contra capa: 4X0 cores. Acabamento da capa: plastificação ou verniz UV com cobertura total. Divisórias:
off-set gramatura mínima de 63g/ m2, a cada 20 folhas impressas a uma cor. Espiral: arame revestido em nylon preto 1,20mm
sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas que impossibilitem a formação de pontas. Aplicação da marca de acordo com o layout a ser fornecida pelo órgão
contratante.

Detalhe do Material:

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
8.218,1026,51310,00UNIDADEMOCHILABRINDES

Detalhe do Material: MOCHILA DE COSTAS - Composição em Nylon 600, na cor preta, medindo 280 x 450 x 130 mm, acolchoada nas costas, dois bolsos laterais em tela, medindo 130 mm x 120 mm, na cor preta, e bolso frontal,
fechado com zíper, medindo 280 mm x 280 mm, de composição em Nylon 600, na cor preta. Alça nas costas acolchoadas e com acabamento em cadarço 25 mm em nylon semi reforçado e regulador nas pontas.
Alça de mão com cadarço semi reforçado de 20 mm de largura e 200 mm de comprimento, contendo porta notebook com capacidade para até 14”. Aplicação da marca impressa em alta qualidade em BAGUM, na
parte frontal da mochila medindo 60mm x 280mm, conforme layout a ser encaminhado pelo órgão contratante.

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
UNIFORMES e AVIAMENTOS [material] CAMISA UNIDADE 310,00 30,00 9.300,00

CAMISA POLO - Tecido Piquet; COMPOSIÇÃO: 60% algodão e 40% poliéster, com gramatura mínima de 190 g/m², cor verde, tonalidade escura, com peitilho funcional de fechamento por dois botões. Gola e
punhos em ribana - Composição: Elastano: 5% Poliéster: 95%, gramatura mínima de 210 g/m², camisa com tratamento antipilling. Gola e mangas na cor da camisa. Aplicação da marca frontal com logomarca do

Detalhe do Material:
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lado esquerdo da camisa, aplicações em silkscreen. Aplicação de marca nas costas da camisa com logomarca, aplicação em silkscreen. Aplicação da logomarca em alta qualidade, de acordo com o layout a ser
fornecido pelo órgão contratante. Processo Black C; Fornecimento nos tamanhos PP, P, M, G, GG, XG de acordo com a necessidade do órgão contratante. Embalagem: as peças devem ser acondicionadas em
sacos plástico individuais (com tamanho visível). Tabela de medidas, acabamentos, os tipos de máquinas, as agulhas e linhas deverão obedecer às normas da ABNT, bem como demais normas da indústria têxtil.

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA

SALDO DA RUBRICA NO MOMENTO DA IMPRESSÃO: R$ 10.473,80
NO MOMENTO DESTA IMPRESSÃO O SISTEMA NÃO ESTÁ PARAMETRIZADO PARA BLOQUEAR PAGAMENTO SEM SALDO EM RUBRICA
 ATENÇÃO: O PROJETO NÃO ESTÁ NO SICONV

Observação: Como conversado em reunião e explicitado no ofício de solicitação, a descrição dos itens estão passíveis de análise pela FUNETEC/PB para eventuais adequações ao que
realmente se pretende adquirir. Após tratativas entre a Fundação de Apoio e a Coordenação do Programa, este pedido é decorrente do desmembramento do pedido
WEB:00286/2022.

24.750,40TOTAL:
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